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Are Helseth Nestleder AP 

Hans-Petter Aasen Medlem SP 

Hans Gunnar Melgaard Medlem H 

Leif Eriksen Medlem FRP 
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Christin Jeanette Gerner-Mathisen Medlem FNB 
 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn  
Hans-Olaf Lunder Sekretariatslede

r 
 
 
  
  
  
  
Fra fylkesadministrasjonen møtte Fylkesdirektør Finans og administrasjon Anne Skau og Økonomidirektør 
Grethe Hjelle. Øvrige representanter er benevnt med navn i de enkelte sakene. 
Fra Viken fylkesrevisjon møtte: 
Ketil Roppestad (revisjonsdirektør) 
Gro Line Hilmarsen Bratli (fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll) 
Linda Undrum (oppdragsansvarlijg for regnskapsrevisjon) 
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PS 8/20 Orienterningssaker til kontrollutvalgets møte 22. april 
2020. 

Kontrollutvalgets behandling av sak 8/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatslederens forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgsleder Kari Sofie Bjørnsen orienterte om de siste møtene med komitelederne i Viken 
fylkeskommune. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  
 
 

PS 9/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus 
fylkeskommunes årsregnskap for 2019 

Kontrollutvalgets behandling av sak 9/2020 i møte den 22.04.2020: 
 
Sekretariatslederens forslag til innstilling 
På grunnlag av de foreliggende dokumenter mv om Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 
2019 vil sekretariatslederen foreslå at kontrollutvalget avgir slik uttalelse til fylkestinget: 

 

”Til fylkestinget i Viken fylkeskommune 

 

Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Akershus fylkeskommunes (AFK) 
årsregnskap for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, 

revisjonsberetningen fra Viken fylkesrevisjon av 6. april 2020, 

fylkesrevisjonens ”Redegjørelse til Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019” og 

fylkesdirektør for finans og administrasjons årsberetning (årsrapport) for 2019. 

 

I tillegg har ansvarlig revisor og  fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 



 

Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig 
overskudd/mindreforbruk på kr 194 750 062,58, og et netto driftsresultat på  

kr 420 650 552,99. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på kr 130,5,6 mill. kroner i 
henhold til revidert budsjett. 

 

Fylkestinget har de siste årene benyttet utbytte fra Akershus Energi AS for å balansere 
fylkeskommunens driftsbudsjett. For 2019 ville AFK med samme aktivitetsnivå, avlagt et 
regnskapsresultat på ca. 35 mill. kroner, uten utbyttet på 160 mill. kroner fra energiselskapet. 
Dette er et forhold man må ta hensyn til ved fastsettelse av fylkeskommunens fremtidige 
aktivitetsnivå inn i Viken fylkeskommune. Det er positivt at fylkeskommunen ikke har vært 
avhengig av aksjeutbyttet til daglig drift av fylkeskommunen. 

 

Budsjettdisiplinen synes å være god i fylkeskommunens virksomheter. For de fleste 
programområder har rapporteringen gjennom året vært forsiktig. Fylkesrådmannen rapporterte 
etter 2. tertial om et regnskapsmessig mindreforbruk på 147,1mill. kr. Med henvisning til 
tilbakerapportering til fylkestinget, mener kontrollutvalget at fylkesrådmannen har gitt en 
forsvarlig tilbakemelding til fylkestinget om den økonomiske situasjonen gjennom året. 

Fylkeskommunen finansierer en vesentlig del av investeringene med egenkapital, bompenger og 
belønningsmidler. Lånegjeld pr. innbygger utgjør, ca. 6 300,- kroner pr. innbygger. Det er en 
økning på kr 100,- pr. innbygger fra 2018.  

Til sammenlikning er lånegjelden i Østfold fylkeskommune ca. 7 600,- kroner pr. innbygger 
(regnskap 2019) og i Buskerud ca. 11 800,- kroner pr. innbygger (regnskap 2019). 

Årsregnskapet viser at fylkeskommunen fortsatt finansierer store deler av investeringene med 
egenkapital. Dette er positivt og bidrar til at fylkeskommunens lånegjeld forholder seg relativt 
stabil og at den totalt sett ikke er urovekkende høy. 

Kontrollutvalget mener fylkesrådmannen gjennom budsjett og regnskap og økonomirapportering 
viser at det blir lagt vekt på en forsvarlig og sunn drift av Akershus fylkeskommune. 
 

Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende som 
er utdypet i Viken fylkesrevisjons redegjørelse til regnskapet, punkt 3.2 og 6: 
 

Investeringsregnskapet (punkt 3.2) - Når det gjelder avslutning av investeringsregnskapet er det 
utgiftsført ca 1 256 mill. kroner i anleggsmidler, mens det er budsjettert med ca. 1 293 mill. 
kroner. Totalt sett er det godt samsvar mellom justert budsjett og regnskapsførte investeringer. 
Det har gjennom året vært god kommunikasjon mellom fylkesrådmannen og fylkestinget om 
endringene i investeringene, og årsaken til disse. Regulert budsjett er i samsvar med gjeldende 
bestemmelser justert til faktisk aktivitet i regnskapsåret. 



 

Merverdiavgiftskompensasjon – Kontrollutvalget mener at fylkeskommunen har grepet tak i 
utfordringen knyttet til problemstillinger omkring momskompensasjon og merverdiavgift på en 
god måte. Det er kommunisert med skatteetaten og stilt en rekke spørsmål til 
momskompensasjon og merverdiavgift. De fleste forholdene rundt dette er lukket. 

 Det forutsettes at fylkesrådmannen fortsatt vil ha fokus på korrekt ivaretakelse av 
merverdiavgift og bestemmelsene om kompensasjon for merverdiavgift. Kontrollutvalget ser 
positivt på fylkesrådmannens håndtering av denne saken. 

 
Internkontroll – Også i år er det avdekket forhold som går på mangelfull etterlevelse av sentrale 
og lokale bestemmelser og retningslinjer/avtaler.  

Kontrollutvalget legger til grunn at Viken fylkeskommune vil utarbeide felles rutiner som sørger 
for en tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet i 2020. Kontrollutvalget vil følge nøye med 
på videreutviklingen av Visma InSchool (VIS), slik at dette systemet er i tråd med lokale rutiner og 
lov og forskrift. 

Fylkesrådet har fortsatt behov for å presisere overfor fylkeskommunens virksomheter og ansatte 
at gjeldende rutiner, retningslinjer mv. skal følges. 

 

Lønnsområdet – Fylkesrevisjonen har avdekket mangler i forhold til bokføringslovens 
dokumentasjonskrav ved revisjon av lønnsutgifter som blir generert fra systemet Visma InSchool. 
Dette er forhold som er tatt opp i brevs form. Fylkesrevisjonens kontroller på lønnsområdet i 
2019 viser at det har vært flere brudd på fylkeskommunens rutiner og retningslinjer, 
attestasjons- og anvisningsreglementet.  

Ut over ovennevnte og det som fortløpende er levert fylkestinget i form av rapporter fra 
kontrollutvalget i 2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Akershus fylkeskommunes 
regnskap for 2019.  

 

Kontrollutvalget foreslår at fylkestinget vedtar følgende punkt som tillegg til fylkesrådmannens 
forslag til innstilling i regnskapssaken for 2019: 

Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp/ arbeide videre med punktene om: -merverdiavgift, -

internkontroll, lønnsområdet i henhold til kontrollutvalgets uttalelse i møtet 22. april 2020. 

 

 
Behandling: 
Fylkesdirektør Finans og administrasjon Anne Skau orienterte generelt om regnskapet og orienterte om 
status. Hun fremhevet at hun ønsket et godt samarbeide med kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. 
Økonomidirektør Grethe Hjelle presenterte regnskapet og ga en orientering om de forhold som er gjort i 



forhold til merknader. Odd Arne Fagerheim Seksjonsleder Konsernregnskapsenhet orienterte også om 
regnskapet.  
Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål som ble besvart. 
 
Vedtak: 
  
På grunnlag av de foreliggende dokumenter mv om Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019 
avgir kontrollutvalget slik uttalelse til fylkestinget: 
  
”Til fylkestinget i Viken fylkeskommune 
  
Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Akershus fylkeskommunes (AFK) årsregnskap for 
2019. 
  
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, 
revisjonsberetningen fra Viken fylkesrevisjon av 6. april 2020, 
fylkesrevisjonens ”Redegjørelse til Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019” og 
fylkesdirektør for finans og administrasjons årsberetning (årsrapport) for 2019. 
  
I tillegg har ansvarlig revisor og fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
  
Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig 
overskudd/mindreforbruk på kr 194 750 062,58, og et netto driftsresultat på  
kr 420 650 552,99. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på kr 130,5,6 mill. kroner i henhold til 
revidert budsjett. 
  
Fylkestinget har de siste årene benyttet utbytte fra Akershus Energi AS for å balansere fylkeskommunens 
driftsbudsjett. For 2019 ville AFK med samme aktivitetsnivå, avlagt et regnskapsresultat på ca. 35 mill. 
kroner, uten utbyttet på 160 mill. kroner fra energiselskapet. Dette er et forhold man må ta hensyn til ved 
fastsettelse av fylkeskommunens fremtidige aktivitetsnivå inn i Viken fylkeskommune. Det er positivt at 
fylkeskommunen ikke har vært avhengig av aksjeutbyttet til daglig drift av fylkeskommunen. 
  
Budsjettdisiplinen synes å være god i fylkeskommunens virksomheter. For de fleste programområder har 
rapporteringen gjennom året vært forsiktig. Fylkesrådmannen rapporterte etter 2. tertial om et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 147,1mill. kr. Med henvisning til tilbakerapportering til fylkestinget, 
mener kontrollutvalget at fylkesrådmannen har gitt en forsvarlig tilbakemelding til fylkestinget om den 
økonomiske situasjonen gjennom året. 
Fylkeskommunen finansierer en vesentlig del av investeringene med egenkapital, bompenger og 
belønningsmidler. Lånegjeld pr. innbygger utgjør, ca. 6 300,- kroner pr. innbygger. Det er en økning på kr 
100,- pr. innbygger fra 2018.  
Til sammenlikning er lånegjelden i Østfold fylkeskommune ca. 7 600,- kroner pr. innbygger (regnskap 
2019) og i Buskerud ca. 11 800,- kroner pr. innbygger (regnskap 2019). 
Årsregnskapet viser at fylkeskommunen fortsatt finansierer store deler av investeringene med 
egenkapital. Dette er positivt og bidrar til at fylkeskommunens lånegjeld forholder seg relativt stabil og at 
den totalt sett ikke er urovekkende høy. 
Kontrollutvalget mener fylkesrådmannen gjennom budsjett og regnskap og økonomirapportering viser at 
det blir lagt vekt på en forsvarlig og sunn drift av Akershus fylkeskommune. 
 
Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende som er 
utdypet i Viken fylkesrevisjons redegjørelse til regnskapet, punkt 3.2 og 6: 
 
Investeringsregnskapet (punkt 3.2) - Når det gjelder avslutning av investeringsregnskapet er det 



utgiftsført ca 1 256 mill. kroner i anleggsmidler, mens det er budsjettert med ca. 1 293 mill. kroner. Totalt 
sett er det godt samsvar mellom justert budsjett og regnskapsførte investeringer. Det har gjennom året 
vært god kommunikasjon mellom fylkesrådmannen og fylkestinget om endringene i investeringene, og 
årsaken til disse. Regulert budsjett er i samsvar med gjeldende bestemmelser justert til faktisk aktivitet i 
regnskapsåret. 
  
Merverdiavgiftskompensasjon – Kontrollutvalget mener at fylkeskommunen har grepet tak i utfordringen 
knyttet til problemstillinger omkring momskompensasjon og merverdiavgift på en god måte. Det er 
kommunisert med skatteetaten og stilt en rekke spørsmål til momskompensasjon og merverdiavgift. De 
fleste forholdene rundt dette er lukket. 
Det forutsettes at fylkesrådmannen fortsatt vil ha fokus på korrekt ivaretakelse av merverdiavgift og 
bestemmelsene om kompensasjon for merverdiavgift. Kontrollutvalget ser positivt på fylkesrådmannens 
håndtering av denne saken. 
 
Internkontroll – Også i år er det avdekket forhold som går på mangelfull etterlevelse av sentrale og lokale 
bestemmelser og retningslinjer/avtaler.  
Kontrollutvalget legger til grunn at Viken fylkeskommune vil utarbeide felles rutiner som sørger for en 
tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet i 2020. Kontrollutvalget vil følge nøye med på 
videreutviklingen av Visma InSchool (VIS), slik at dette systemet er i tråd med lokale rutiner og lov og 
forskrift. 
Fylkesrådet har fortsatt behov for å presisere overfor fylkeskommunens virksomheter og ansatte at 
gjeldende rutiner, retningslinjer mv. skal følges. 
  
Lønnsområdet – Fylkesrevisjonen har avdekket mangler i forhold til bokføringslovens 
dokumentasjonskrav ved revisjon av lønnsutgifter som blir generert fra systemet Visma InSchool. Dette er 
forhold som er tatt opp i brevs form. Fylkesrevisjonens kontroller på lønnsområdet i 2019 viser at det har 
vært flere brudd på fylkeskommunens rutiner og retningslinjer, attestasjons- og anvisningsreglementet.  
Ut over ovennevnte og det som fortløpende er levert fylkestinget i form av rapporter fra kontrollutvalget i 
2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Akershus fylkeskommunes regnskap for 2019.  
  
Kontrollutvalget foreslår at fylkestinget vedtar følgende punkt som tillegg til fylkesrådmannens forslag til 
innstilling i regnskapssaken for 2019: 
Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp/ arbeide videre med punktene om: -merverdiavgift, -internkontroll, 
lønnsområdet i henhold til kontrollutvalgets uttalelse i møtet 22. april 2020. 
  
--- slutt på innstilling --- 
  
  
  
 
 

PS 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus Kollektiv 
Terminal FKFs særregnskap for 2019 

Kontrollutvalgets behandling av sak 10/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Innstilling 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om AKT FKFs særregnskap for 2019: 

Kontrollutvalget har behandlet Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap for 2019 sammen 
med foretakets årsrapport og Viken fylkesrevisjons revisjonsberetning til fylkestinget. 



Kontrollutvalget mener at presentasjonen av særregnskapet og årsberetningen fra styret gir 
fyldestgjørende informasjon om Akershus KollektivTerminaler FKFs aktivitet i 2019. 

Det presiseres at fylkestinget må godkjenne styrets forslag til disponering av årsresultatet på kr 
2 829 472,25 til avsetning til disposisjonsfond jf. side 8/9 i foretakets Årsrapport for 2019 
«Årsresultat og disponeringer». 

 
Behandling: 
Økonomidirektør Grethe Hjelle orienterte kontrollutvalget om regnskapet.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse om AKT FKFs særregnskap for 2019:  
Kontrollutvalget har behandlet Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap for 2019 sammen med 
foretakets årsrapport og Viken fylkesrevisjons revisjonsberetning til fylkestinget. 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av særregnskapet og årsberetningen fra styret gir 
fyldestgjørende informasjon om Akershus KollektivTerminaler FKFs aktivitet i 2019. 
Det presiseres at fylkestinget må godkjenne styrets forslag til disponering av årsresultatet på kr 
2 829 472,25 til avsetning til disposisjonsfond jf. side 8/9 i foretakets Årsrapport for 2019 «Årsresultat og 
disponeringer». 
 
 

PS 11/20 Kontrollutvalgets uttalelse om AFK eiendom FKFs 
særregnskap for 2019 

Kontrollutvalgets behandling av sak 11/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Innstilling 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Akershus Eiendom FKFs særregnskap for 2019: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Akershus Eiendom FKFs særregnskap for 2019 sammen med 
foretakets årsrapport og fylkesrevisjonens revisjonsberetning til fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av særregnskapet og årsrapport fra styret gir 
fyldestgjørende informasjon om Akershus Eiendom FKFs aktivitet i 2019. 

 

Det presiseres at: 

 Fylkestinget må godkjenne styrets forslag til disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket i 
driftsregnskapet på kr 8 323 989,96. Styrets forslag er at kr 8 323  989,96 går til disposisjonsfond 
skoler og overføring til investering øremerket til Prosjekt 27246 Nesbru vgs-utbedring av ventilasjon 
bygg A-B og C. 

 
Behandling: 
Økonomidirektør Grethe Hjelle orienterte kontrollutvalget om regnskapet.  



 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus Eiendom FKFs særregnskap for 2019: 
  
Kontrollutvalget har behandlet Akershus Eiendom FKFs særregnskap for 2019 sammen med foretakets 
årsrapport og fylkesrevisjonens revisjonsberetning til fylkestinget. 
  
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av særregnskapet og årsrapport fra styret gir fyldestgjørende 
informasjon om Akershus Eiendom FKFs aktivitet i 2019. 
  
Det presiseres at: 
Fylkestinget må godkjenne styrets forslag til disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket i 
driftsregnskapet på kr 8 323 989,96. Styrets forslag er at kr 8 323 989,96 går til disposisjonsfond skoler og 
overføring til investering øremerket til Prosjekt 27246 Nesbru vgs-utbedring av ventilasjon bygg A-B og C. 
 
 

PS 12/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Østfold fylkeskommunes 
årsregnskap for 2019 

Kontrollutvalgets behandling av sak 12/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatslederens forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Østfold fylkeskommunes 
årsregnskap for 2019 
På grunnlag av de foreliggende dokumenter om Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 
vil sekretariatslederen foreslå at kontrollutvalget avgir slik uttalelse til fylkestinget: 

 

”Til fylkestinget i Viken fylkeskommune: 

 

Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 
2019. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, revisjonsberetningen 
fra  Viken fylkesrevisjon av 6. april 2020, fylkesrevisjonens redegjørelse til Østfold 
fylkeskommunes årsregnskap for 2019 og fylkesrådmannens årsberetning for 2019. 
I tillegg har revisor og fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 

 

Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et overskudd/mindreforbruk på kr 
138 444 848,14, og et positivt netto driftsresultat på kr 48 890 182,01. Det var budsjettert med 
et positivt netto driftsresultat på kr 44 788 244,00. 

 



Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende: 

 

 Langsiktig gjeld - Økonomiplanen for 2018 – 2021 viser at fylkeskommunen også i årene fremover vil 
ha behov for å finansiere deler av investeringene med låneopptak. Planlagte investeringer i årene 
fremover kan raskt endre denne situasjonen. Årsregnskapet viser at fylkeskommunen finansierer 
deler av investeringene med egenkapital. Dette er en positiv situasjon som bidrar til at 
fylkeskommunens lånegjeld forholder seg stabil. Renter og avdrag er betydelige utgifter som har stor 
innvirkning på fylkeskommunens handlefrihet inn i Viken fylkeskommune. 
 

 Investeringsregnskapet - Når det gjelder investeringsregnskapet er det et avvik på ca 257 
mill. kroner mellom regulert budsjett og regnskap per 31.12.2019. I henhold til gjeldende 
bestemmelser for budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet skal budsjettet 
reguleres til forventet aktivitet i året. For en del investeringsprosjekter burde budsjettet vært 
redusert vesentlig. Årsaken til den betydelige mindreutgiften er tomt til ny videregående 
skole samt investeringer innenfor fylkesveier er vesentlig mindre. 
Ubrukte lånemidler utgjør per 31.12.2018 ca 112 mill. kroner. Kontrollutvalget merker seg at 
det er stor differanse mellom låneopptak og investeringer. 
 

 Finansforvaltning - Det ble vedtatt nytt ”Reglement og fullmakt for Østfold fylkeskommunes 
finansforvaltning” i 2016. Fylkesrevisjonen mener at fylkesrådmannen har holdt seg innenfor 
de økonomiske rammer og den finansielle risiko som fremgår av fylkeskommunens 
reglement og fullmakt når det gjelder finansplasseringer i 2019, og rapportert til fylkestinget 
som foreskrevet. 
Fylkeskommunen hadde ved utløpet av året plassert ca. 632 mill. kroner i ulike obligasjoner 
og fond. Omfanget av plasseringer er betydelig og fylkesrådmannen har redegjort for disse i 
sin årsberetning. De er i tillegg omtalt i note nr 12 til regnskapet. En oversikt over «Eksterne 
lån og «Rentesikring» fremgår i note 13 og 14. 
 

 Intern kontroll - Fylkesrevisjonen har i løpet av året hatt kontakt med fylkesrådmannen om 
tiltak som kan bedre internkontrollen og redusere risikoen for misligheter. Fylkesrådmannen 
har etablert overordnet styringssystem som skal sikre ivaretakelse av internkontrollarbeidet 
på et overordnet nivå også i virksomhetene. 
I forbindelse med regnskapsrevisjonen i 2019 er det avdekket mangler på etterlevelse av 
retningslinjer. 

 

 

 

Kontrollutvalget viser forøvrig til det som fremgår av revisors redegjørelse til Østfold 
fylkeskommunes årsregnskap for 2019 og forutsetter at fylkesrådmannen følger opp de forhold 
som er påpekt i denne. 

 
Behandling: 



Fylkesdirektør Finans og administrasjon Anne Skau orienterte generelt om regnskapet i de tre tidligere 
fylkeskommunene og orienterte om status. Hun fremhevet at hun ønsket et godt samarbeide med 
kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. Investeringsbehovet fremover ble også kommentert. 
Seksjonsleder Regnskapsseksjonen Kristian Lorentzen presenterte regnskapet og ga en orientering om de 
endringer som er gjort i forhold til merknader. Hans Jørgen Gade  Seksjonsleder Budsjett- og 
finansseksjonen orienterte også om regnskapet.  
Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål som ble besvart. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, revisjonsberetningen fra Viken 
fylkesrevisjon av 6. april 2020, fylkesrevisjonens redegjørelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 
2019 og fylkesrådmannens årsberetning for 2019. 
I tillegg har revisor og fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger. 
Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et overskudd/mindreforbruk på kr 138 444 
848,14, og et positivt netto driftsresultat på kr 48 890 182,01. Det var budsjettert med et positivt netto 
driftsresultat på kr 44 788 244,00. 
  
Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende: 
  
Langsiktig gjeld - Økonomiplanen for 2018 – 2021 viser at fylkeskommunen også i årene fremover vil ha 
behov for å finansiere deler av investeringene med låneopptak. Planlagte investeringer i årene fremover 
kan raskt endre denne situasjonen. Årsregnskapet viser at fylkeskommunen finansierer deler av 
investeringene med egenkapital. Dette er en positiv situasjon som bidrar til at fylkeskommunens lånegjeld 
forholder seg stabil. Renter og avdrag er betydelige utgifter som har stor innvirkning på fylkeskommunens 
handlefrihet inn i Viken fylkeskommune. 
  
Investeringsregnskapet - Når det gjelder investeringsregnskapet er det et avvik på ca 257 mill. kroner 
mellom regulert budsjett og regnskap per 31.12.2019. I henhold til gjeldende bestemmelser for 
budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet skal budsjettet reguleres til forventet aktivitet i 
året. For en del investeringsprosjekter burde budsjettet vært redusert vesentlig. Årsaken til den 
betydelige mindreutgiften er tomt til ny videregående skole samt investeringer innenfor fylkesveier er 
vesentlig mindre. 
Ubrukte lånemidler utgjør per 31.12.2019 ca 212 mill. kroner. Kontrollutvalget merker seg at det er stor 
differanse mellom låneopptak og investeringer. 
 
Finansforvaltning - Det ble vedtatt nytt ”Reglement og fullmakt for Østfold fylkeskommunes 
finansforvaltning” i 2016. Fylkesrevisjonen mener at fylkesrådmannen har holdt seg innenfor de 
økonomiske rammer og den finansielle risiko som fremgår av fylkeskommunens reglement og fullmakt 
når det gjelder finansplasseringer i 2019, og rapportert til fylkestinget som foreskrevet. 
Fylkeskommunen hadde ved utløpet av året plassert ca. 632 mill. kroner i ulike obligasjoner og fond. 
Omfanget av plasseringer er betydelig og fylkesrådmannen har redegjort for disse i sin årsberetning. De 
er i tillegg omtalt i note nr 12 til regnskapet. En oversikt over «Eksterne lån og «Rentesikring» fremgår i 
note 13 og 14. 
 
Intern kontroll - Fylkesrevisjonen har i løpet av året hatt kontakt med fylkesrådmannen om tiltak som 
kan bedre internkontrollen og redusere risikoen for misligheter. Fylkesrådmannen har etablert 
overordnet styringssystem som skal sikre ivaretakelse av internkontrollarbeidet på et overordnet nivå 
også i virksomhetene. 
I forbindelse med regnskapsrevisjonen i 2019 er det avdekket mangler på etterlevelse av retningslinjer. 
Kontrollutvalget viser forøvrig til det som fremgår av revisors redegjørelse til Østfold fylkeskommunes 



årsregnskap for 2019 og forutsetter at fylkesrådmannen følger opp de forhold som er påpekt i denne. 
 
 

PS 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Buskerud 
fylkeskommunes årsregnskap for 2019 

Kontrollutvalgets behandling av sak 13/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatsleders forslag til vedtak 
 

1. Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 

1.  Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til fylkeskommunens årsregnskap 2019 
og årsberetning 2019. 
 

1. Uttalelsen oversendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget. 
 
Behandling: 
Fylkesdirektør Finans og administrasjon Anne Skau orienterte generelt om regnskapet og orienterte om 
status. Hun fremhevet at hun ønsket et godt samarbeide med kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. 
Investeringsbehovet fremover ble også kommentert.  Å bygge en helt ny organisasjon samtidig med 
coronasituasjonen var en utfordring. Oppsummert var ordet raushet et nøkkelord i den tiden vi er inne i. 
Rådgiver Styring og eierskap Per Øystein Benstuen  presenterte regnskapet og ga en orientering om de 
endringer som er gjort i forhold til merknader. Sverre Johansen seniorrådgiver Konsernregnskapsenhet 
orienterte også om regnskapet.  
Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål som ble besvart. 
 
Vedtak: 
1.Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
  
2. Revisors redegjørelse tas til orientering. 
  
3.Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til fylkeskommunens årsregnskap 2019 og 
årsberetning 2019. 
  
4.Uttalelsen oversendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget. 
  
Kontrollutvalget har i møte 22.04.20, sak 2020/20, behandlet fylkeskommunens årsregnskap for 2019. 
  
Grunnlaget for behandlingen har vært årsregnskapet 2019, revisors beretning dater15.04.20 og 
årsberetning 2019. I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med kontrollutvalgets 
behandling og redegjort. 
  
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 
  
  
Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 
  



Driftsregnskap og budsjett 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 702 062 kr.  
  
Netto driftsresultat i 2019 utgjør ca. 78,1 mill. kr, som er 1,93 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 
netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er minimum 4 % for fylkeskommuner. Til sammenligning 
utgjorde netto driftsresultat 4,7 % av driftsinntektene i 2018.  
  
Skatteinntekter og rammetilskudd:  
Skatteinntektene utgjør 1 817,4 mill. kr, som er 29,9 mill. høyere enn justert budsjett, og 76 mill. kr 
høyere enn i 2018.  
Ordinært rammetilskudd i skjema 1A utgjør 1 350,4 mill. kr, som er omtrent 11,2 mill. kr høyere enn 
justert budsjett.  
  
Sektorene har samlet sett et mindreforbruk på 81,4mill. kr. Uten resultatoverføringer på sektorene fra 
2018 på 65,6 mill. kr, ville sektorene hatt et mindreforbruk på 15,8 mill.kr. 
  
For nærmere analyse og opplysninger vises til fylkesrådmannens årsberetning. 
Investeringsregnskapet 
Det er i 2019 investert ca.593,4 mill. kr i anleggsmidler, som er 61,1 mill. kr lavere enn justert budsjett.  
  
Hovedårsaken til avviket mellom regnskap og justert budsjett for investeringer er at prosjekter blir 
gjennomført senere enn opprinnelig planlagt. Bruk av lånemidler er redusert som følge av lavere 
finansieringsbehov, i tråd med forskriftenes bestemmelser. Nærmere omtale av mindreforbrukene er 
omtalt i fylkeskommunens årsberetning, kap. 1.2. 
  
Budsjettavvikene er tilstrekkelig redegjort for i fylkesrådmannens årsberetning for 2019. 
  
Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler, mottatte avdrag på utlån, 
momskompensasjon og andre inntekter. Andre inntekter består i hovedsak av ekstraordinært utbytte i 
Vardar grunnet salg av vindkraftengasjement i Baltikum. Beløpet er knyttet til betaling av avdrag på lån, 
samt avsatt kr 250 mill. kr. til investeringsfond. 
  
Likviditet 
Fylkesrådmannen opplyser i årsberetningen at likviditeten anses som meget god og at fylkeskommunen 
ikke har problemer med å innfri sine løpende forpliktelser.  Årsaken til den gode likviditeten skyldes 
etterslep i investeringer, overskudd i driftsregnskapet, samt akkumulerte fondsmidler.  
  
Kasse og bankinnskudd utgjør pr 31.12.19 ca. 1 094,7 mill. kr, som er en økning på 350,3 mill. kr fra 2018.  
  
Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunen har et akkumulert netto premieavvik i balansen på 259,3 
mill. kr, som er en økning fra 2018 på ca. 8,5 mill. kr. Ordningen er et resultat av de regnskapsreglene for 
pensjon som ble innført i kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål å bidra til en jevnere 
utgifts belastning over flere år. Fylkeskommunen har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd 
med disse bestemmelsene. 
  
  
Egenkapital 
Fylkeskommunens samlede fondsreserver er bokført med 610 mill. pr 31.12.2019, og er økt med 216 mill. 
kr fra 2018.  
  
Det er viktig at fylkeskommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift. Av 
samlede fondsreserver er 198,3 mill. kr frie driftsfond (disposisjonsfond) og 239,5 mill. kr frie (ubundne) 
investeringsfond. Disposisjonsfondet er i 2019 økt med ca. 190,5 mill. kr fra 2018.  



  
Gjeld 
Total lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) pr. 31.12.2019 var på 3 377,5 mill. kr, som er en reduksjon 
fra 2018 på 205,5 mill. kr. Reduksjonen skyldes i all hovedsak ekstraordinært avdrag på 45o mill.kr.  
Netto pensjonsforpliktelser var ved utgangen av 2019 ca 230,7 mill. kr. Den er redusert med 266 mill. fra 
2018. 
For Buskerud fylkeskommune er gjelden pr innbygger redusert med kr 803 fra kr 12 654 i 2018 til kr 11 
853,- i 2019.Gjeld pr. innbygger pr. 31.12.2019 i Akershus var ca. kr 6 300 og i Østfold ca. kr 7 600. 
(Regnskap 2019) 
  
Noteopplysninger 
Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og god kommunal 
regnskapsskikk. 
  
Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 
Årsregnskapet er avlagt 15. februar 2020 i samsvar med gjeldende forskriftsbestemmelser. Det er i 
ettertid foretatt enkelte korrigeringer i note, og endelig regnskap ble oversendt 6. april 2020. 
Årsberetning 2018 
Årsberetning ble avlagt i samsvar med forskriftens bestemmelser. 
  
Revisors beretning 
Revisor har i sin beretning datert 15.04.2020 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 
og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Buskerud fylkeskommune per 
31. desember 2019, og resultatet pr. 31.12.2019. Det er heller ikke avdekket spesielle forhold knyttet til 
budsjett, årsberetningen eller registrering og dokumentasjon. 
Revisor har i sin beretning under «andre forhold» omtalt for lite innestående på skattetrekkskonto 
pr.31.12.2019. Som følge av at fylkeskommunen ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med 
bestemmelsene i skattebetalingsloven, har revisor ikke signert skjema FR 1022 Lønns- og 
pensjonskostnader (kontrolloppstillingen). 
  
Avslutning 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som fylkeskommunens årsregnskap 
for 2019. 
 
 

PS 14/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 

Kontrollutvalgets behandling av sak 14/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatsleders forslag til innstilling 
 
 Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte uttalelse til årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten i 

Buskerud FKF. 
 

 Uttalelsen oversendes fylkestinget.  
 

 
Kontrollutvalget har i møte 22.04.20, sak 2020/23 behandlet årsregnskapet 2019 for 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. 



 

Grunnlaget for behandlingen har foruten det avlagte årsregnskapet, vært revisors beretning 
datert 19. april 2020 og årsberetning 2019.  

 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 
Driftsregnskap og budsjett 

Driftsregnskapet for 2019 viser et negativt driftsresultat på ca.2,5 mill. kr og et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på 448 652. kr. 

 

Driftsinntektene utgjør 175,7 mill. kr, som er 6,8 mill. kr høyere enn budsjett. Det er i 
driftsregnskapet inntektsført ca. 2,5 mill. kr. i bruk av tidligere års mindre forbruk. Bruken er ikke 
budsjettert, og forholdet er omtalt i revisors beretning under konklusjon om budsjett. 

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er 2 mill. lavere enn budsjettert.  

For ytterligere omtale vises til årsberetningen.  

 

Investeringsregnskap og budsjett 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på 1 087 065 kr.  

Sum investeringsinntekter utgjør ca. 2 mill.kr., mens budsjettert viser 6,8 mill.kr. Det er i 2019 
inntektsført salg av en tannklinikk på 1, 850 mill.kr. Sum investeringsutgifter utgjør 0,9 mill. kr, 
mens budsjettert viser 6,8 mill. kr.  

Det er store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen. Avvikene er omtalt i revisors 
beretning under konklusjon om budsjett. 

 

Balansen 

Omløpsmidler er i 2019 økt med 3,8 mill. kr, og utgjør 46,4 mill.kr.  

Kortsiktig gjeld er økt med 5,5 mill. kr fra 2018 og utgjør ca. 45,8 mill.kr. Postene gjelder i 
hovedsak mellomværende med fylkeskommunen.  

 

Noteopplysninger 

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og god kommunal 



regnskapsskikk.  

 

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 
Årsregnskapet 2019 er avlagt 14 februar 2020.  
 

Revisors beretning 

Revisors beretning er datert 19.04.20. Revisors beretning konkluderer med at årsregnskapet er 
avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 
og resultatet pr 31.12.2019. Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til budsjett, 
årsberetning, registrering og dokumentasjon. 

 

Revisor har under konklusjon om budsjett tatt forbehold som følge av at det i driftsregnskapet er 
brukt 2 052 034 av tidligere års mindreforbruk som ikke er budsjettert, at vedtak om 
budsjettjustering på kr. 2 717 510 ikke er innarbeidet i justert budsjett, samt store avvik mellom 
budsjett og regnskap i investeringsdelen.  

 

Avslutning 

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som foretakets 
årsregnskap for 2019. 

 

Kontrollutvalget bemerker at det i driftsregnskapet er brukt 2 052 034 av tidligere års 
mindreforbruk som ikke er budsjettert, at vedtak om budsjettjustering på kr. 2 717 510 ikke er 
innarbeidet i justert budsjett, samt store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen.  

 
Behandling: 
Seniorrådgiver Konserregnskapsenhet Sverre Johansen presenterte regnskapet og ga en orientering om 
de forhold som er gjort i forhold til merknader fra revisor/revisjonsberetning. 
 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte uttalelse til årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten i 
Buskerud FKF. 
  
2.Uttalelsen oversendes fylkestinget. 
  
Kontrollutvalget har i møte 22.04.20, sak 2020/23 behandlet årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten i 
Buskerud FKF. 
  
Grunnlaget for behandlingen har foruten det avlagte årsregnskapet, vært revisors beretning datert 19. 
april 2020 og årsberetning 2019.  
  



Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 
Hovedtrekkende i den økonomiske utviklingen 
Driftsregnskap og budsjett 
Driftsregnskapet for 2019 viser et negativt driftsresultat på ca.2,5 mill. kr og et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på 448 652. kr. 
  
Driftsinntektene utgjør 175,7 mill. kr, som er 6,8 mill. kr høyere enn budsjett. Det er i driftsregnskapet 
inntektsført ca. 2,5 mill. kr. i bruk av tidligere års mindre forbruk. Bruken er ikke budsjettert, og forholdet 
er omtalt i revisors beretning under konklusjon om budsjett. 
Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er 2 mill. lavere enn budsjettert.  
For ytterligere omtale vises til årsberetningen.  
  
Investeringsregnskap og budsjett 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på 1 087 065 kr.  
Sum investeringsinntekter utgjør ca. 2 mill.kr., mens budsjettert viser 6,8 mill.kr. Det er i 2019 inntektsført 
salg av en tannklinikk på 1, 850 mill.kr. Sum investeringsutgifter utgjør 0,9 mill. kr, mens budsjettert viser 
6,8 mill. kr.  
Det er store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen. Avvikene er omtalt i revisors 
beretning under konklusjon om budsjett. 
  
Balansen 
Omløpsmidler er i 2019 økt med 3,8 mill. kr, og utgjør 46,4 mill.kr.  
Kortsiktig gjeld er økt med 5,5 mill. kr fra 2018 og utgjør ca. 45,8 mill.kr. Postene gjelder i hovedsak 
mellomværende med fylkeskommunen.  
  
Noteopplysninger 
Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og god kommunal 
regnskapsskikk.  
Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 
Årsregnskapet 2019 er avlagt 14. februar 2020. 
Revisors beretning 
Revisors beretning er datert 19.04.20. Revisors beretning konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrift, og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr 
31.12.2019. Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og 
dokumentasjon. 
  
Revisor har under konklusjon om budsjett tatt forbehold som følge av at det i driftsregnskapet er brukt 
2 052 034 av tidligere års mindreforbruk som ikke er budsjettert, at vedtak om budsjettjustering på kr. 
2 717 510 ikke er innarbeidet i justert budsjett, samt store avvik mellom budsjett og regnskap i 
investeringsdelen.  
  
Avslutning 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som foretakets årsregnskap for 
2019. 
  
Kontrollutvalget bemerker at det i driftsregnskapet er brukt 2 052 034 av tidligere års mindreforbruk som 
ikke er budsjettert, at vedtak om budsjettjustering på kr. 2 717 510 ikke er innarbeidet i justert budsjett, 
samt store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen. 
 
 

PS 15/20 Fellesnemnda for Viken fylkeskommune - 
Prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019. 



Kontrollutvalgets behandling av sak 15/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatslederens forslag til innstilling 
 Kontrollutvalget tar Fellesnemndas prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019 til orientering. 
 Kontrollutvalget oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 

Fylkestinget tar Fellesnemndas prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019 til 
orientering. 

 
 
 
Behandling: 
Økonomidirektør Grethe Hjelle presenterte regnskapet og ga en orientering om status. Kontrollutvalget 
stilte spørsmål om bundet fondet. Fylkesdirektør Anne Skau presiserte at hoveddelen av fondet er 
digitaliseringsprosjekter som ikke er ferdigstilt. 
 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget tar Fellesnemndas prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019 til orientering. 
2.Kontrollutvalget oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 
Fylkestinget tar Fellesnemndas prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019 til orientering. 
 
 

PS 16/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering for Viken 
fylkeskommune 2020-2023 

Kontrollutvalgets behandling av sak 16/2020 i møte den 22.04.2020: 
 

Sekretariatslederens forslag til vedtak 
1. Viken fylkesrevisjon og Viken kontrollutvalgssekretariat gis oppdraget med å utarbeide 

forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. 
Grunnlaget for planen skal være Risiko- og vesentlighetsvurderingen for 2020 - 2023 – Viken 
fylkeskommune. 
 

1. Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 for Viken 
fylkeskommune leveres til kontrollutvalgets møte den 27. mai 2020. 

1. Risiko- og vesentlighetsvurderingen oversendes fylkestinget som en orientering/vedlegg til 
saken for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 -2023. 

 
 
Behandling: 
Fylkesrevisjonen ved Gro Hilmarsen Bratli orienterte om den fremlagte risiko og vesentlighetsvurderingen 
for Viken fylkeskommune. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål som ble besvart. 
Kontrollutvalgsmedlemmene hadde forslag til flere forvaltningsprosjekter som fylkesrevisjonen skal 
innarbeide i den ferdige planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020- 2021. Kontrollutvalget 
besluttet å bestille to prosjektplaner med titlene "delegasjon" og "personvern" til kontrollutvalgets møte 
den 27. mai 2020. 
 
Vedtak: 
1.Viken fylkesrevisjon og Viken kontrollutvalgssekretariat gis oppdraget med å utarbeide forslag til plan 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Grunnlaget for planen skal være 



Risiko- og vesentlighetsvurderingen for 2020 - 2023 – Viken fylkeskommune. 
 
2.Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og utkast til plan for  eierskapskontroll 2020-2021 for Viken 
fylkeskommune leveres til kontrollutvalgets møte den 27. mai 2020. 
3.Risiko- og vesentlighetsvurderingen oversendes fylkestinget som en orientering/vedlegg til saken for 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 -2021. 
4. Kontrollutvalget bestiller prosjektplan til forvaltningsprosjektene med titlene "delegasjon"og 
"personvern" til kontrollutvalgets møte den 27. mai 2020. 
 
 

PS 17/20 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 22. april 2020 

Kontrollutvalgets behandling av sak 17/2020 i møte den 22.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgsmedlem Christin Jeanette Gerner- Mathisen hadde like før møte skrevet et dokument med 
innspill om temaet 
videregående skole og den videre oppfølgingen av avgangselevene i forbindelse med corona 
pandemien. 
Er det noe som vi kan dra lærdom av videre også mot til digitaliseringen av skolen og 
hjemmeundervisning som har foregått nå til en event ny fremtidig beredskap/akuttsituasjon? 
Har dette fungert bra/dårlig/tilfredsstillende osv.  
Hun foreslo en diskusjon om nettopp videregående skole og den videre oppfølgingen av 
avgangselevene. 
 Hun stilte også spørsmål om dette er noe å ta lærdom mot digitaliseringen av skolen og 
hjemmeundervisning? 
Kontrollutvalget oppsummerte med at Christin Jeanette kunne fremme noen spørsmål i spørretimen i 
fylkestinget og kontrollutvalget kan inviteret Fylkesdirektør for Utdanning og kompetanse Solveig Olsen til 
et kontrollutvalgsmøte med dette som tema 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget inviterer Fylkesdirektør for Utdanning og kompetanse Solveig Olsen til et eventuelt møte 
om temaet. 
 
 


